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Tro på dig selv og din stil Katrine Memborg Hent PDF Forlaget skriver: Astrid Olsen! Lige nu har den 17-
årige YouTuber 55.000 abonnenter på sin YouTube-kanal, og hendes mest populære videoer bliver set af

ikke færre end 120.000 mennesker.

Mode, skønhed og tips er det, Astrid er kendt for. På Instagram har Astrid knap 40.000 følgere, der flittigt
følger med i Astrids liv og kommentarer om alt og ingenting. Hun inspirerer andre unge piger, og hun går
meget op i, at man skal turde at skille sig ud fra mængden - det mod savnede hun nemlig selv, da hun var
yngre. Hun vil give andre unge det boost, hun selv har manglet og give dem mod til at turde vælge de vilde

stiletter på en helt almindelig mandag eller tage den røde læbestift på for første gang!

Bogen er en mode- og skønhedsbog til unge piger, krydret med en masse personlige beretninger fra Astrid
selv.

Den vil indeholde alt fra Astrids baggrund til tips om, hvordan du styler den hvide T-shirt, råd til at turde
skille dig ud, hvordan dit selvværd bliver bedre, cool konfirmation uden pufærmer, makeuptips, perfekte

øjenbryn, step-by-step makeup fotos osv.
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